Grupo de Teatro Comunitário
Este grupo nasceu na sequência do trabalho e do espectáculo
KANTATA DE ALGIBEIRA, dirigido por Margarida Guia, com texto de
Regina Guimarães e música de João Paulo Esteves da Silva, estreado
no Jardim de Inverno do Teatro São Luiz no dia 1 de Outubro de 2013,
Dia Mundial da Música. Nele participaram mais de 50 pessoas sem
experiência de palco.
A estas gentes outras se juntaram. Com maior ou menor assiduidade,
desde Novembro de 2013, uma vez por semana (às vezes duas), têm-se encontrado, com vontade de experimentar e de fazer. Desta vez,
orientadas por F. Pedro Oliveira.
É um projecto das pessoas e para as pessoas que nele estão
envolvidas e vai-se fazendo à sua medida e de encontro às suas
necessidades e anseios.

os desejos de estrelas podem ser falados?
a partir de Uma Escuridão Bonita de Ondjaki

Encontrámos o livro.
Oferecemos o livro.
Depois de uma primeira leitura, e de um olhar mais demorado, um
espaço e uma vontade insinuaram-se.
Um espaço de vozes, sons, luz e escuridão. Uma vontade de dar
corpo à noite e aos desejos.
Há cerca de um ano começámos a perguntar e a experimentar como
falar estas vozes que se ouvem algures numa noite, como mostrar o
que não se pode ver. Vozes que se multiplicaram e que se podem
agora ouvir (e ver) na diversidade de cada um.
Como falar em voz alta as vozes baixas que acontecem na escuridão
da noite?
Este caminho que tem vindo a ser descoberto e imaginado, ocupa
agora um espaço. É para este lugar que o Grupo de Teatro
Comunitário da Casa da Achada agora vos convida.
Acendem velas Ana Rocha, Andreia Fragoso, Cátia Teixeira,
Cristina Didelet, Elsa Santos, F. Pedro Oliveira, Fernando Chainço,
Hélder Gomes de Pina, Liliana Cristóvão, Luis Arez, Margarida
Louro, Margarida Rodrigues, Marta Frade, Paula Trindade, Pedro
Santa-Rita, Pedro Silva, Rui Carvalho, Teresa Jácome e Teresa
Ventura.
Ambiente Sonoro de Margarida Guia
Kalimbas de madeira construídas por Mestre Vitor Silva e Marco
Gonçalves

Rua da Achada, 11 – 1100‐004 Lisboa
www.centromariodionisio.org
Tel. 218877090
E‐mail ‐ casadaachada@centromariodionisio.org
Horário:
segundas, quintas e sextas das 15h às 20h
sábados e domingos das 11h às 18h
cinema às segundas às 21h30
Tem uma Biblioteca Pública
com empréstimos de livros e DVDs

O Grupo de Teatro ensaia (pelo menos) todas as terças (21h)

